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UVOD
Družba Geoplin plinovodi d.o.o. je kot sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) zemeljskega
plina v Republiki Sloveniji skladno z določili Energetskega zakona (EZ-UPB2) in Direktive 2009/73/ES Evropskega
parlamenta dolžna vsaki dve leti izdelati načrte razvoja omrežij. Načrti razvoja morajo biti sestavljeni za najmanj
10 let in biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom. Izdelovalci energetskih dejavnosti so dolžni v
svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo. Soglasje k
Razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2009–2018 je izdalo Ministrstvo za
gospodarstvo dne 15. 5. 2009.
10-letni razvojni načrt za obdobje 2011-2020 je izdelan skladno z navodilom Direktorata za energijo na
Ministrstvu za gospodarstvo. Opisane so glavne tehnične karakteristike ključnih elementov obstoječega
prenosnega omrežja in starost. Bistvene zahteve in okoliščine za načrtovanje izhajajo iz Nacionalnega
energetskega programa 2004 ter iz analize povpraševanja na domačem energetskem trgu in tranzitu.
Podrobnejši prikaz dostopa do prenosnega plinovodnega omrežja družbe po (statističnih) regijah in občinah
kaže na njegovo odsotnost v Notranjsko-kraški in Obalno-kraški regiji. Razvojni načrt vključuje možne povezave
z vsemi regijami in tudi nekaterimi bolj oddaljenimi občinami v posameznih regijah (Bela krajina, Obala).
Razvojni načrt vključuje tudi mednarodne projekte dodatne in divezificirane oskrbe Evrope z zemeljskim
plinom, ki se v variantnih rešitvah dotikajo Slovenije in so v zelo zgodnjih razvojnih fazah. Podan je nabor in
razpoložljiva finančna ocena investicij za dokončanje projektov v realizaciji, nabor projektov diverzicirane
oskrbe in tranzita ter nabor ostalih dograditev, za katere se nakazuje primernost realizacije.
Marca 2011 bo stopila v veljavo Direktiva 2009/73/ES, tako da bo naslednji 10-letni razvojni načrt
2013-2022 izdelan skladno z njenimi določili za pripravo in obravnavo 10-letnih razvojnih načrtov operaterjev
prenosnih sistemov.
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1. STANJE PRENOSNEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V DRŽAVI
TER STANJE KLJUČNIH ELEMENTOV OMREŽJA
Prenosno plinovodno omrežje, ki je v lasti in upravljanju sistemskega operaterja prenosnega omrežja,
poteka od mejnih merilno regulacijskih postaj, na katerih se zemeljski plin prevzema iz sosednjih prenosnih
omrežij, do vključno prevzemnih mest, na katerih se zemeljski plin predaja končnim odjemalcem oziroma v
distribucijo po distribucijskih plinovodnih omrežjih. Zasnovano je tako, da je povezano s prenosnimi
plinovodnimi omrežji Avstrije (v bližini Ceršaka), Italije (v bližini Šempetra pri Gorici) in Hrvaške (v bližini
Rogatca), tako da poleg prenosa za potrebe odjemalcev v Sloveniji omogoča tudi čezmejni prenos. Prenosno
plinovodno omrežje določa UREDBA o energetski infrastrukturi (Ur. list 62/27. 6. 2003).

1.1. Ključni elementi prenosnega omrežja
Dejavnost družbe poteka preko naslednjih plinovodnih objektov:
-

prenosno plinovodno omrežje, ki v tlorisni dolžini obsega 1.018 km (poševne dolžine 1.023 km),

-

poglavitni ostali objekti prenosnega plinovodnega omrežja: dve kompresorski postaji, mejne in razdelilne
postaje, merilno regulacijske postaje, merilne postaje in merilne točke, sekcijske zaporne postaje, mostne
konstrukcije in ostali plinovodni objekti – poslovna stavba, vzdrževalni in dispečerski centri.

Podrobnejši prikaz ključnih elementov prenosnega plinovodnega omrežja je v PRILOGI 1

1.2. Starost plinovodnih objektov
Starost
30 let in več
Zgrajeni
1978 - 1981
Dolžina* km
622,5
Delež
61 %
* poševna dožina

20 – 30 let
1981 - 1991
165,2
16 %

10 - 20 let
1991 - 2001
164,0
16 %

1 – 10 let
2001 - 2010
71,5
7%

Skupaj
1978 -2010
1.023,0
100 %

Starost prenosnih plinovodov
700
600

Dolžina km

500
400
300
200
100
0
do 1981

1981 - 1990

1991 - 2000

Zgrajeni v obdobju

Slika na naslednji strani: Poglavitni prenosni plinovodi (stanje 4. kvartal 2010)
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M1, M1/1 Ceršak - Rogatec
R24 Podlog - Ravne

R14 KPK - Zreče
R29 Vodice - Jesenice

R15 KPK - Lendava
M2, M2/1 Rogatec - Vodice
KP Kidričevo
Poglavitni prenosni plinovodni
objekti - stanje 2010

M3 Vodice - Miren

R25A Trojane - Hrastnik
Plinovodi zgrajeni do 2010
Plinovodi v gradnji v 2010

KP Ajdovščina

M4 Rogatec – Novo mesto
Kompresorski postaji

Oktober 2010
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1.3. Poglavitni prenosni plinovodi v gradnji
Plinovod

Lokacija

M1/1a

Ceršak – Kidričevo
Rogaška Slatina Trojane
Trojane - Vodice

M2/1b
M2/1c

Dolžina km

Premer mm

36

800

Načrtovano leto
zaključka gradnje
2011

65

800

2014

34

800

2014

2. BISTVENE ZAHTEVE IN OKOLIŠČINE ZA NAČRTOVANJE
PRENOSNEGA OMREŽJA
Izhodišča za pripravo Razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011-2020 so:

 Resolucija o nacionalnem energetskem programu,
 Energetski zakon,
 razumne predpostavke o razvoju oskrbe z zemeljskim plinom,
 energetska bilanca Republike Slovenije,
 povpraševanje po zmogljivostih prenosnega plinovodnega omrežja na domačem energetskem trgu
(poglavje 4),

 povpraševanje po zmogljivostih prenosnega plinovodnega omrežja za tranzit (poglavje 5),
 Energetski koncept lokalnih skupnosti po 17. člen EZ,
 Direktiva 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in Uredba (EU) št. 994/2010 o
ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.

2.1. Nacionalni energetski program (osnutek novele NEP-a)
Vloga zemeljskega plina je po trenutno dosegljivih informacijah v dokumentu vidna in perspektivna. Na
porabniški strani je pričakovati pospešen prodor zemeljskega plina v soproizvodnjo toplote in elektrike,
proizvodnjo elektrike, širjenje obstoječih in gradnjo novih distribucijskih plinovodnih omrežij in uvajanje
zemeljskega plina v promet.
V pregledu objektov / projektov za proizvodnjo elektrike so našteti vsi prednostni objekti do leta 2020
in predvideni do leta 2030. Uporaba uvoženega premoga je predvidena največ do leta 2013 z izjemo za
soproizvodnjo toplote in elektrike v obstoječih objektih do leta 2020. Uporaba domačega lignita v Velenju v TE
Šoštanj do leta 2050 in nato zapiranje premogovnika.
Pričakovati je rast rabe zemeljskega plina zaradi dveh od treh prednostnih področij, ki so temelj
prehoda na nizkoogljično družbo in jih zemeljski plin omogoča. To sta učinkovita raba energije in razvoj
distribucijskih omrežij. Tretje prednostno področje je raba obnovljivih virov. Učinkovita raba energije bo
omogočena s privzemanjem novih tehnologij, zlasti na področju proizvodnje elektrike v elektrarnah z visokimi
izkoristki, razpršene proizvodnje elektrike v načinu soproizvodnje toplote in elektrike v industriji, uporabe
zemeljskega plina v gospodinjstvih, komercialni rabi in prometu. Glede na sorazmerno majhen obstoječ delež
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zemeljskega plina v gospodinjstvih in komercialni rabi v Sloveniji v strukturi rabe vseh goriv, nasproti
primerljivim državam, je pričakovati nadaljnjo rast porabe v tem sektorju.
Prednostna lista gradnje elektrarn do leta 2020
Projekt / objekt

Moč MW

Gorivo

Podaljšanje NEK

Rok
2023

TE Šoštanj (blok 6)

549

Lignit

2015

TE Brestanica

153

zemeljski plin

2015

170 – 290

zemeljski plin

2015

TE-TOL plinsko parna enota – prva faza

95

zemeljski plin

2014

TE-TOL plinsko parna enota – druga
faza

94

zemeljski plin

2018

Novi vir terciarne rezerve

320

ELKO, (zemeljski plin
v proučevanju)

2015

TE Trbovlje

Hidroelektrarne prenova:
Zlatoličje in Formin

dodatno 36 (24 in 12) MW

2013 in 2018

Hidroelektrarne novogradnje:
Krško, Brežice, Mokrice, Suhadol,
Trbovlje, Učja, Kozjak

222 MW

2013 - 2020

ČE Kozjak

400 MW

2018

Po letu 2020 so za proizvodnjo elektrike predvideni dve novi plinsko parni elektrarni (skupaj 792 MW),
nova jedrska elektrarna (1000 – 1600 MW), pet novih HE na Savi (skupaj 178 MW), tri nove HE na Muri (skupaj
55 MW), tri nove HE na Idrijci (skupaj 105 MW), ena prenova HE 48 MW ter ena ČE 185 MW.

2.2. Razumne predpostavke o razvoju oskrbe z zemeljskim plinom
Kot razumne predpostavke je razumeti:

 zaupanje v usmeritve NEPa in zakonodaje (vloga države in Skupnosti),
 pričakovana dolgoročna stabilna cenovna razmerja med posameznimi gorivi,
 zemeljski plin, kot konkurenčno gorivo (vloga dobaviteljev, kot nosilcev neregulirane dejavnosti trgovine z
zemeljskim plinom - skrb za diverzificirano nabavo),

 priključevanje na prenosno plinovodno omrežje in distribucijska omrežja v okviru ekonomsko sprejemljivih
pogojev.

2.3. Energetska bilanca Republike Slovenije
Energetska bilanca prikazuje podatke o preskrbi, energetski pretvorbi (transformaciji) in porabi vseh
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virov energije po mednarodno primerljivi metodologiji Evropskega statističnega urada. Primerjava z nekaterimi
evropskimi državami nakazuje realno možnost povečanja deleža zemeljskega plina v Sloveniji med energetskimi
viri. Glede na specifične fizikalno kemične značilnosti posameznih goriv, njihovo zgodovinsko in komercialno
prisotnost ter geografsko razpoložljivost, je potencialno zamenljivost smiselno obravnavati po sektorjih
uporabe: industrija, gospodinjstva, komercialna raba, proizvodnja elektrike in promet.
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2010 (Vir: MG)

Bruto domača poraba po virih energije
Industrijski
odpadki
neobnovljivi; 0,3%

Električna energija
(neto uvoz); 3%
Hidro energija; 5%

Naftni proizvodi;
31%

Obnovljivi viri; 8%

Jedrska toplota;
20%

Zemeljski plin; 13%
Trdna goriva; 20%

Delež zemeljskega plina v energetskih bilancah (primarna energija) v nekaterih državah: Avstrija 17 %,
Nemčija 28 %, Italija 30 %, Povprečje EU-27 23 %.
Pri ugotavljanju možne rasti porabe zemeljskega plina je poleg geografske razpoložljivosti prenosnega
plinovodnega omrežja pomembno poznavanje obstoječe porabe konkurenčnih goriv po posameznih sektorjih
porabe.
Poraba po sektorjih
250000

200000

Ostala poraba

TJ

150000

Promet

100000

50000
Industrija
0
2006

2007

2008

2009

2010

Za nadzornejšo predstavo o gibanju porabe energije v zadnjih petih letih je smiselno ugotavljanje
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sprememb glede na izhodiščno leto 2006, to je dve leti pred svetovno gospodarsko in finančno krizo. Največji
padec v porabi je doživela industrija. V Energetski bilanci Republike Slovenije za leto 2010 je za to leto
objavljena napoved; Ministrstvo za gospodarstvo jo je objavilo junija 2010. Podatki za nazaj predstavljajo
dejansko sliko porabe energije.
Poraba energije v Sloveniji 2006-2010 in spremembe glede na 2006
Panoga
Industrija

Promet

Ostala poraba

Končna poraba

2006
73.660 TJ

68.076 TJ

68.164 TJ

209.900 TJ

2007

2008

2009

2010*

69.706 TJ

64.623 TJ

60.801 TJ

60.982 TJ

-5%

-12%

-17%

-17%

76.873 TJ

89.986 TJ

80.213 TJ

74.702 TJ

13%

32%

18%

10%

61.083 TJ

68.959 TJ

66.637 TJ

62.948 TJ

-10%

1%

-2%

-8%

207.662 TJ

223.568 TJ

207.651 TJ

198.632 TJ

-1%

7%

-1%

-5%

*ocena

2.4. Uredba (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010
o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive
Sveta 2004/67/ES
Uredba uvaja določbe, namenjene zagotavljanju zanesljivosti oskrbe s plinom z zagotavljanjem
pravilnega in neprekinjenega delovanja notranjega trga z zemeljskim plinom, z dopustitvijo, da se izvedejo
izredni ukrepi, kadar trg ne more več zagotoviti potrebne oskrbe s plinom in z določitvijo jasne opredelitve in
dodelitve odgovornosti podjetij plinskega gospodarstva, držav članic in Unije (tako glede preventivnih ukrepov
kot odziva na dejanske motnje v oskrbi). Uredba določa tudi pregledne mehanizme v duhu solidarnosti za
uskladitev načrtovanja za primere izrednih razmer in odzivu nanje na ravni držav članic, regij in Unije. Eden od
temeljnih načel uredbe je regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti, ki temelji na obstoječem regionalnem
sodelovanju med podjetji plinskega gospodarstva, državami članicami in nacionalnimi regulativnimi organi,
katerih cilj je med drugim tudi krepitev zanesljivosti oskrbe ter povezovanje notranjega energetskega trga.
Uredba navaja posamezne regije EU, Slovenija se nahaja v skupini držav skupaj z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in
Romunijo. Določila te uredbe, ki se nanašajo na Slovenijo, se podrobneje obravnavana v poglavju 8.

2.5. Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta o skupnih pravilih notranjega trga z
zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive
Direktiva določa skupna pravila za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina.
Določa pravila glede organizacije in delovanja sektorja zemeljskega plina, dostop do trga, merila in postopke, ki
se uporabljajo pri izdaji dovoljenj za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina in
obratovanje sistemov. Pravila, ki jih ta direktiva določa za zemeljski plin, vključno z utekočinjenim zemeljskim
plinom, se uporabljajo na nediskriminatoren način tudi za bioplin in plin, pridobljen iz biomase (ali druge vrste
plinov, če je takšne pline tehnično mogoče varno vtisniti v sistem zemeljskega plina in jih prek njega prenašati).
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Cilj notranjega trga z zemeljskim plinom, ki se postopoma uvaja po vsej Skupnosti od leta 1999, je
zagotovitev resnične izbire vsem potrošnikom v Evropski uniji (bodisi državljanom bodisi podjetjem), novih
poslovnih priložnosti in več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo učinkovitost, konkurenčne cene in višje
standarde storitev ter prispevali k zanesljivosti oskrbe in trajnostnosti. Načela prostega pretoka blaga, svobode
ustanavljanja in opravljanja storitev so možne le na popolnoma odprtem trgu, ki vsem potrošnikom omogoča
svobodno izbiro dobaviteljev in vsem dobaviteljem, da svoje proizvode svobodno dobavljajo svojim
odjemalcem. Brez dejanskega ločevanja omrežij od dejavnosti proizvodnje in dobave nevarnost diskriminacije
ne obstaja le pri upravljanju omrežij, temveč tudi pri spodbudah za vertikalno povezana podjetja, da bi ustrezno
vlagala v svoja omrežja. Direktiva predstavlja pravni okvir za dejansko ločevanje dejavnosti dobave in
proizvodnje od delovanja omrežja.

3. PROSTORSKI RAZVOJ PRENOSNEGA OMREŽJA V SLOVENIJI
Družba Geoplin plinovodi d.o.o. upošteva pri prostorskemu načrtovanju prenosnih plinovodnih
objektov naslednje kriterije:
-

kriterij ekonomičnosti, ki vključuje analizo stroškov in koristi z osnovnimi finančnimi kazalci uspešnosti
investicije,

-

kriterij funkcionalnosti, ki glede na potrebe energetskega trga, kateremu je posamezni prenosni plinovodni
objekt namenjen, vključuje vidik optimalnega načrtovanja zmogljivosti, tehnologije in dolgoročnih potreb,

-

varstveni kriterij upošteva naravno in družbeno pogojeno okolje (atmosfero, geosfero, hidrosfero, biosfero,
rabo tal, kulturno okolje in bivalno okolje) ter kriterij sprejemljivosti v lokalnem okolju.
Dostop do prenosnega plinovodnega omrežja:
Regija

Občine

Dostop

(12 statističnih regij)

število

Distribucijska omrežja v regiji

Pomurska

25

7

Koroška

12

5

Podravska

41

8

Savinjska

32

14

Zasavska

3

2

Spodnjeposavska

4

3

Osrednjeslovenska

26

15

Gorenjska

18

8

6

0

13

4

7

1

20

1

210

68

Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Skupaj

Podrobnejši prikaz dostopa do prenosnega plinovodnega omrežja po regijah je v PRILOGI 2.
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4. PORABA ZEMELJSKEGA PLINA V DRŽAVI V MINULIH OBDOBJIH IN
V PRIHODNJE
Poraba zemeljskega plina v obdobju 2006-2010 (mio Sm3/leto)
Panoga
Industrija
Elektrika
Ostala poraba
Skupaj

2006

2007

2008

2009

2010*

740

752

674

597

555

5

23

31

71

66

407

397

368

354

360

1.152

1.172

1.073

1.022

981

*ocena dobaviteljev

Spremembe porabe zemeljskega plina v obdobju 2007-2010 glede na leto 2006
Panoga

2006

2007

2008

2009

2010*

+2%

-9%

-19%

-25%

Ostala poraba

-2%

-10%

-13%

-12%

Skupaj

+2%

-7%

-11%

-15%

Industrija
Elektrika**

* ocena dobaviteljev
** začetek rednega obratovanja TE Šoštanj v letu 2008, sicer pred tem letom samo TE Brestanica

4.1. Industrija
Glede na primerljive podatke o porabi zemeljskega plina v industriji v nekaterih evropskih državah
ocenjujemo, da v Sloveniji ni pričakovati večjega porasta. Nezamenljivi so trdna goriva v proizvodnji kovin,
nekoristni industrijski odpadki in obnovljivi viri. Zemeljski plin lahko omejeno zamenja toploto, ker je ta že v
enem delu proizvedena iz njega.
Zemeljski plin je tudi že prisoten v vseh slovenskih regijah z izrazitim industrijskim potencialom, razen v
Obalno-kraški regiji, Notranjsko-kraški regiji in delu Jugozahodne Slovenije (Bela Krajina).
Raba energetskih virov v industriji v Sloveniji. Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2010 (Vir:
MG).
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Končna energija v industriji
NIO; 1,3%
OVE; 5,4%
toplota; 4,8%
premog; 5,0%

elektrika; 32,1%

naftni proizvodi;
10,4%

zemeljski plin;
41,0%

Med energenti je v sektorju industrija zemeljski plin v letu 2010 zavzemal 41% delež.
V letu 2010 je bilo od vsega zemeljskega plina v industriji porabljeno 57% (preostalo pa v proizvodnji
elektrike in v ostali porabi). V Avstriji je ta delež znašal 38 %, Nemčiji 40 %, Italiji 22 % in EU (povprečje) 31 %.
Ocenjujemo, da bo poraba zemeljskega plina v tem sektorju v letih 2011 in 2012 rasla po 2% na leto,
od 2013 dalje pa po 3%. Na nivo iz leta 2006 se bo po tej napovedi vrnila po letu 2020.
Napoved porabe zemeljskega plina v industriji (mio Sm3/leto)
Panoga

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Industrija

555

566

577

595

613

631

650

669

689

710

731

4.2. Ostala poraba
V ta sektor spadajo po metodologiji za pripravo energetskih bilanc gospodinjstva, storitve in ostala
poraba. Primerjava rabe zemeljskega plina v tem sektorju med Slovenijo in nekaterimi državami kaže na
podpovprečeno prisotnost zemeljskega plina v široki potrošnji v Sloveniji od deleža, ki ga ima plin v Skupnosti.
Iz te primerjave je pričakovati povečevanje porabe zemeljskega plina, vendar bo zaradi različnih okoliščin širitev
skromnejša. Zemeljski plin ne more nadomestiti obnovljivih virov (v tem sektorju pridejo v poštev biomasa - les
in lesni odpadki, geotermalna in sončna energija), upoštevati je treba tudi različne aktivnosti in spodbude za
varčevanje z energijo (zamenjava oken in vrat, fasadne izolacije itd.).
Raba energetskih virov v ostali porabi v Sloveniji. Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2010
(Vir: MG)
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Končna energija ostali porabi

OVE; 21,8%
elektrika; 33,2%

toplota; 7,8%

zemeljski plin;
9,5%

naftni proizvodi;
27,7%

Med energenti je v sektorju ostala poraba zemeljski plin v letu 2010 zavzemal 9,5 % delež.
V letu 2010 je bilo od vsega zemeljskega plina v ostali porabi porabljeno 37% (preostalo pa v
proizvodnji elektrike in v industriji). V Avstriji je ta delež znašal 26 %, Nemčiji 42 %, Italiji 35 % in EU (povprečje)
37 %.
Ocenjujemo, da bo poraba zemeljskega plina v tem sektorju, torej znotraj obstoječih distribucijskih
mrež, rasla enako kot industrija; v letih 2011 in 2012 po 2%, od 2013 dalje pa po 3%. Na nivo iz leta 2006 se bo
po tej napovedi vrnila v letu 2015.
Napoved porabe zemeljskega plina v široki potrošnji (mio Sm3/leto)
Panoga

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ostala raba
(obstoječa distribucijska omrežja)

360

367

375

386

397

409

422

434

447

461

474

4.3. Priključevanje novih distribucijskih omrežij
V letu 2007 je družba Geoplin plinovodi izdelala študijo Možnost povečanja porabe zemeljskega plina
po občinah v Sloveniji. Glede na obstoječo geografsko razpoložljivost prenosnega plinovodnega omrežja,
razpršenost oz. zgoščenost gradnje ter število prebivalstva oz. gospodinjstev, je bila za vsak kraj v posamezni
občini izdelana ocena izvedljivosti distribucijskega omrežja. Občine so bile razvrščene na tiste, pri katerih ocena
izkazuje izvedljivost in na tiste, v katerih to ni izvedljivo.
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Distribucijska omrežja v Sloveniji v 2010
Oranžno:
Svetlo oranžno:
Sivo:

občine z vpeljano distribucijo
vzpostavitev oskrbe je sprejemljiva
priključitev je manj sprejemljiva

Distribucijska omrežja v Sloveniji – obstoječa in potencialna nova
A - obstoječi SODO
B - vzpostavitev oskrbe je sprejemljiva
C - priključitev je manj sprejemljiva
Koroška regija
A
Dravograd, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
B
Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica
C
Črna na Koroškem, Mislinja, Podvelka, Ribnica na Pohorju
Podravska regija
Hoče – Slivnica, Maribor, Ormož, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi,
A
Šentilj
Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci,
Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Rače – Fram, Selnica ob Dravi,
B
Starše, Videm
Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Juršinci, Kungota, Lovrenc na Poh.,
Makole, Podlehnik, Poljčane, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž
C
v Slovenj. Goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Zavrč,
Žetale
Savinjska regija
Celje, Laško, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenjske
A
Konjice, Šentjur, Šoštanj, Štore, Velenje, Vojnik, Zreče, Žalec
Braslovče, Dobrna, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah,
B
Šmartno ob Paki
Bistrica ob Sotli, Dobje, Gornji Grad, Kozje, Luče, Rečica ob Savinji, Solčava, Tabor,
C
Vitanje, Vransko
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Zasavska regija
Spodnjeposavska
regija

A
C
A
C

Osrednjeslovenska regija

A
B

Gorenjska regija

Notranjskokraška regija
Goriška regija

Obalno-kraška
regija
Jugovzhodna
Slovenija

C
A
B
C
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Pomurska regija

A
B
C

Hrastnik, Zagorje ob Savi
Trbovlje
Brežice, Krško, Sevnica
Kostanjevica na Krki
Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Ig, Kamnik,
Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Medvode, Mengeš, Škofljica, Trzin,
Vodice, Vrhnika
Borovnica, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Litija, Lukovica, Moravče, Velike
Lašče
Dobrepolje, Šmartno pri Litiji
Bled, Jesenice, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Žirovnica
Cerklje na Gorenjskem, Kranjska Gora, Šenčur, Žiri
Bohinj, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jezersko, Preddvor, Železniki
Cerknica, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
Bloke, Loška dolina
Ajdovščina, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Vipava
Idrija, Kanal, Miren - Kostanjevica
Bovec, Brda, Cerkno, Kobarid, Renče – Vogrsko, Tolmin
Sežana
Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Koper/Capodistria, Piran/Pirano
Komen
Novo mesto
Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna Peč, Ribnica, Semič,
Sodražica, Straža, Šentjernej, Škocjan, Trebnje
Kostel, Loški Potok, Mokronog – Trebelno, Osilnica, Šentrupert, Šmarješke Toplice,
Žužemberk
Beltinci, Lendava/Lendva, Ljutomer, Murska Sobota, Odranci, Radenci, Turnišče,
Gornja Radgona
Črenšovci, Križevci, Moravske Toplice, Puconci, Razkrižje, Tišina, Veržej
Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje,
Kuzma, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Velika Polana

V študiji je bilo identificiranih 72 občin, za katere bi bila po izračunu priključitev izvedljiva, od teh so
bile v preteklih treh letih na novo priključene tri občine (Šentilj, Slovenske Konjice in Gornja Radgona). V istem
obdobju so bili zgrajeni še štirje dodatni priključki k obstoječim distribucijskim mrežam (Ljubljana, Celje,
Slovenska Bistrica in Velenje). Priključitev 54 slovenskih občin pa je manj sprejemljiva.
Ocenjujemo priključevanje dveh občin na leto; v desetih letih bo na novo priključeno 20 občin, skupaj
torej 87.
Napoved porabe zemeljskega plina v na novo priključenih občinah (mio Sm3/leto)
Panoga
Ostala raba (nove občine)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,2

0,7
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4.4. Promet
V Sloveniji zemeljskega plina za pogon motornih vozil ne uporabljamo. CNG (stisnjeni zemeljski plin) za
pogon motornih vozil je preizkušena tehnologija, tako na področju polnilnic, kot na področju vozil. Delež, ki ga
je imelo to gorivo v letu 2007 v Evropi je bil 0,2 %, vendar je bila povprečna rast tega trga v obdobju 2000 –
2009 kar 15,8 %. Če bi v Sloveniji želeli dohiteti Italijo (v letu 2009), bi moralo po naših cestah voziti 11.000 vozil
na CNG. Poraba zemeljskega plina bi se povečala za 1,9 %. Zaradi ugodnega load-faktorja bi bil nekoliko nižji
delež v zmogljivosti prenosnega omrežja.
Zemeljski plin kot pogonsko gorivo (december 2009)
Država*

Delež

Število vozil

Število polnilnic

Avstrija

0,1 %

4.983

208

Nemčija

0,2 %

85.000

860

Italija

1,3 %

628.000

730

EU27

0,41 %

1.337.000

3.570

* podatki: NGVA Europe

Raba goriv v prometu v Sloveniji v 2010: dizel 61%, bencin 31,5%, biodizel 4,6%, gorivo za letala
(aviopetrolej) 1,8%, elektrika 0,8%, utekočinjeni naftni plin 0,3%.
Pričakovati je postopen prehod CNG v sektorju mestni potniški promet v Ljubljani (LPP) in Mariboru
(Veolia), komunalna vozila in nato izgradnja javnih polnilnic v vseh večjih slovenskih mestih.
Napoved porabe zemeljskega plina v prometu (mio Sm3/leto)
Panoga

2010

Promet (CNG)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

7

9

11

13

15

16

4.5. Elektrika
Vsaka država ima v skladu z Direktivo 2003/54/ES pravico, da za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe daje
prednost tistim, ki uporabljajo kot gorivo domače vire primarne energije. Slovenska Resolucija o nacionalnih
razvojnih projektih 2007-2023 predvideva sodelovanje države pri projektih HE na Savi, izgradnji šestega bloka
TE Šoštanj, drugega bloka NEK, črpalne elektrarne Kozjak in modernizaciji prenosnega omrežja. Razen deleža
javnih sredstev za infrastrukturo pri projektu HE na Savi, bodo projekti financirani iz zasebnih virov. Dolgoročno
bo torej proizvodnja elektrike predvidoma slonela na velenjskem lignitu, nuklearki v Krškem in hidroenergiji,
primanjkljaj pa bodo pokrili OVE in plinske elektrarne. Pomemben proizvodni potencial, zaenkrat v Sloveniji
slabo izkoriščen predstavljajo kogeneracije. Nakazuje se možnost uporabe zemeljskega plina kot terciarne
regulacijske rezerve. Proizvodnja elektrike v Sloveniji v 2009 z vključenim hrvaškim deležem v NEK. (Vir:
Pocketbook 2010EU Energy and Transport in Figures. Podatki o energetskih virih za transformacijo v elektriko v
Energetski bilanci Republike Slovenije niso objavljeni).
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Proizvodnja elektrike v Sloveniji

Drugo; 0,07%
OVE; 22%
Premog; 36%

Nafta; 0,2%
NE; 38%
Zemeljski plin;
3%

Delež goriv v proizvodnji elektrike v nekaterih državah:
Premog

Nafta

Plin

Jedrsko gorivo

Obnovljivi viri

Slovenija

36%

-

3%

38%

23%

Avstrija

10%

2%

18%

-

69%

Italija

14%

12%

58%

-

16%

Nemčija

55%

2%

15%

26%

1%

EU 27

30%

3%

23%

28%

16%

Pričakovati je večjo porabo zemeljskega plina glede na:
-

nadaljevanje uporabe zemeljskega plina v TE Šoštanj in TE Brestanica v dosedanjem obsegu,

-

podpisano pogodbo o priključitvi na prenosno plinovodno omrežje v letu 2014 za TE-TO Ljubljana,

-

aktivnosti v zvezi z TE Trbovlje (državni prostorski načrt za prenosni plinovod, elektrarni je bilo izdano
energetsko dovoljenje, vloga za soglasje za priključitev prenosno plinovodno omrežje),

-

napovedano prepoved uporabe uvoženega premoga po letu 2013 (razen v obstoječih TE-TO),

-

napovedano prepoved uporabe premoga po letu 2020 (razen lignita v Velenju do leta 2050),

-

napovedano povečana proizvodnja elektrike iz soproizvodnje (23 % vse elektrike v letu 2020); letno
priključevanje ocenjujemo na 10 MW).
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Napoved dnevnega zakupa prenosnih zmogljivosti (Sm3/dan) in prenosa količin zemeljskega plina
(Sm3/leto).
mio
Sm3
Prodaja
zmogljivosti
Prenos
količin

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

na dan

0,6

0,6

0,7

2,2

2,2

2,2

2,3

3,0

3,1

3,1

na leto

66

72

79

379

386

392

399

542

548

555

4.6. Prenos količin zemeljskega plina – skupaj za slovenske uporabnike omrežja

Prodaja prenosnih zmogljivosti
12,0

mio Sm3/dan

10,0

8,0

Elektrika
CNG

6,0

Nove občine
Industrija in ostala poraba

4,0

2,0

0,0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prenos količin zemeljskega plina
2000
1800
1600

mio Sm3/leto

1400

Elektrika

1200

Nove občine
CNG

1000
800
Industrija

in ostala
poraba

600
400
200
0
2011

2012

2013

2014

2015
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5. TRANZIT ZEMELJSKEGA PLINA ZA MINULA OBDOBJA IN
NAJVERJETNEJŠI SCENARIJ V PRIHODNJE
Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina je v preteklosti, poleg zagotavljanja prenosa
zemeljskega plina za domače uporabnike, del zmogljivosti oddal v zakup, na osnovi dolgoročnih pogodb, za
prenos zemeljskega plina med enim in drugim prenosnim omrežjem – tranzit. V preteklosti so bile za tranzit
uporabljene vse prenosne smeri Ceršak – Gorica, Gorica – Rogatec in Ceršak - Rogatec. Zadnja se uporablja
najdlje in v največji možni meri. V zadnjih letih so se povečevale potrebe domačih uporabnikov, ki imajo po
zakonodaji prednost pri dodeljevanju zmogljivosti prenosnega omrežja. Kot posledica tega, nekaterih tranzitnih
pogodb za smeri Ceršak – Gorica in Gorica – Rogatec sistemski operater ni mogel podaljšati, ker nima prostih
zmogljivosti. Sistemski operater je že vse od leta 2005 v stikih z mednarodnimi energetskimi družbami , ki so
izrazile interes za tranzit zemeljskega plina preko Slovenije. V zadnjih letih je tako sistemski operater prejel več
vlog za zakup prenosnih zmogljivosti, največ v prenosni smeri Ceršak – Gorica. Praviloma se vsa povpraševanja
za tranzit navezujejo na zakup zmogljivosti za dolgoročno obdobje (5 let ali več). Skupno povpraševanje je
prikazano v spodnji tabeli. Kot dodatna možnost, se z izgradnjo omrežja in doseganjem ustreznega tlaka, kar je
na ravni prenosnih sistemov v sosednjih državah (Avstrija in Italija) pojavlja možnost izvedbe tranzita v obratni
smeri za zagotavljanje zanesljive oskrbe vseh povezanih prenosnih sistemov.
Povpraševanje po tranzitu v
zadnjih letih

Minimalno povpraševanje po
3
zmogljivosti v Sm /h

Prenosna smer Ceršak - Gorica

Maksimalno povpraševanje po
3
zmogljivosti v Sm /h

815.000

925.000

Na osnovi vseh zgoraj navedenih povpraševanj in priložnosti je mogoče sklepati na potencialne zakupe
za potrebe tranzita v naslednjih letih. Z izgradnjo potrebne infrastrukture in omogočanjem potrebnih tehničnih
parametrov je smiselno pričakovati zakupe v višini, kot jih prikazuje slika na naslednji strani.
Tranzit zemeljskega plina
12,0

10,0

mio m3/dan

8,0
Italija - Madžarska
6,0

Avstrija -Italija

4,0

2,0

0,0
2010

Obstoječi Avstrija - Hrvaška

2011

2012

Avstrija -Italija

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

V letu 2010 je bila na pobudo vlad Republike Slovenije in Madžarske izdelana predinvesticijska zasnova
izgradnje interkonektorja, s katerim bi povezali prenosna omrežja obeh držav. Interkonektor bi omogočil
koriščenje podzemnih skladišč slovenskih interesentov na Madžarskem in hkrati omogočil tranzit zemeljskega
plina neruskega izvora za madžarski energetski trg.

- 19 -

Geoplin plinovodi d.o.o. 10-letni razvojni načrt 2011-2020

Prenos zemeljskega plina skupaj (slovenski uporabniki omrežja in tranzit)

Prenos zemeljskega plina
25,0

mio m3/dan

20,0

Načrtovani Italija Madžarska

15,0
Načrtovani Avstrija -Italija
10,0
Obstoječi Avstrija - Hrvaška
5,0
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6. DOSTOPNOST DO VIROV ZEMELJSKEGA PLINA IN SKLADIŠČ
Udeleženci trga z zemeljskim plinom v Sloveniji so dobavitelji in sistemski operaterji plinovodnih
omrežij. Dostop do virov zemeljskega in skladišč je predmet poslovanja dobaviteljev. Dobavitelji so trgovci, ki
zemeljski plin dobavljajo končnim odjemalcem. Njihova dejavnost je tržna, kar pomeni, da prosto oblikujejo
kupoprodajne pogoje, skladno s svojimi poslovnimi cilji in se prilagajajo konkurenčnemu energetskemu trgu.
Zemeljski plin kupujejo pri proizvajalcih in drugih trgovcih ter ga skladiščijo v državah, ki so s prenosnimi in
tranzitnimi plinovodi povezana s slovenskim prenosnim plinovodnim omrežjem.
V Sloveniji je od 1. julija 2007 trg z zemeljskim plinom popolnoma odprt. To pomeni, da imajo vsi
odjemalci, tudi gospodinjstva, možnost zamenjave dobavitelja zemeljskega plina. Odjemalcu, ki želi zamenjati
dobavitelja, lahko zemeljski plin dobavlja katerikoli dobavitelj v Sloveniji, prenos in distribucijo zemeljskega
plina pa bo še naprej opravljal dosedanji sistemski operater omrežja. Transport (prenos in distribucija)
zemeljskega plina po plinovodnih omrežjih opravljajo sistemski operaterji. Dejavnost sistemskih operaterjev
plinovodnih omrežij je regulirana.
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja (SOPO) zemeljskega plina je obvezna republiška
gospodarska javna služba. Distribucija zemeljskega plina je izbirna lokalna gospodarska javna služba. Opravljajo
jo sistemski operaterji distribucijskih omrežij (SODO) zemeljskega plina na posameznem distribucijskem
omrežju lokalne skupnosti. Distribucijska podjetja lahko ločeno pod pogoji opravljajo tudi tržno dejavnost
prodajo zemeljskega plina, regulirana dejavnost pa je distribucija zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.
Zemljevid evropskih proizvodnih in dobavnih virov, skladišč, prenosnih ter tranzitnih plinovodov;
zemljevid je na voljo na spletnem naslovu http://www.entsog.eu/mapsdata.html
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Skladišča, ki so dostopna slovenskim dobaviteljem zemeljskega plina:
-

Avstrija – lokaciji Baumgarten in Heidach,

-

Hrvaška – lokacija Okoli,

-

Italija – dostop do skladišč po italijanskih tržnih pravilih ni možen ,

-

Slovaška – UNGSF Lab 4 .

7. RAZVOJ PRENOSNEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA S STALIŠČA
ZANESLJIVE, VARNE IN KAKOVOSTNE OSKRBE V DRŽAVI
Načrtovalsko orodje za zanesljivo, varno in kakovostno oskrbo domačih porabnikov prestavlja
Energetski zakon, ki med drugim določa pogoje za opravljanje energetske dejavnosti in ureja izdajanje licenc ter
energetskih dovoljenj.
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ je družbi Geoplin plinovodi d.o.o. podelil certifikat za
sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 14001: 2004. Družba je sprejela okoljsko politiko, s katero
se zavezuje za stalno in pravočasno prepoznavanje ter izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev ter smernic
na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana z okoljskim ravnanjem.
Družba posveča veliko pozornost zagotavljanju varnosti obratovanja plinovodnega omrežja in
varovanju okolja. Preprečevanje nastanka izrednih dogodkov in stalna pripravljenost na učinkovito ukrepanje
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ob morebitnih okvarah ali poškodbah predstavljata ključna elementa sistema varovanja okolja.
To dosega z izvajanjem preventivnih ukrepov za zagotavljanje varnosti, upoštevanjem osnovnih načel
varovanja okolja ob graditvi novih objektov in izvajanju večjih vzdrževalnih del, vgrajevanjem protihrupnih
elementov, vgrajevanjem nizko emisijskih plinskih kotlov, izvajanjem monitoringa emisij dimnih plinov, ločenim
zbiranjem nevarnih odpadkov, sistemskim pristopom ob večjih vzdrževalnih delih z namenom zniževanja
izpihanega zemeljskega plina, usposabljanjem odjemalcev, usposabljanjem lokalnih gasilskih društev ob
plinovodu itn.
Družba sodeluje tudi z občinami, po katerih potekajo plinovodi in drugi plinovodni objekti. Občine in
krajevna gasilska društva ter brigade so seznanjeni z načrtom ukrepov v primeru poškodbe plinovodnega
omrežja.
Vsi predvideni posegi na plinovodnem omrežju (prevezave, prestavitve plinovodov, gradnja novih
objektov in tudi druga dela) so vedno vnaprej planirani in usklajeni s porabniki. Prenos zemeljskega plina po
plinovodnem omrežju za vse odjemalce poteka nemoteno, razen ob izvajanju zahtevnejših investicijskih oz.
vzdrževalnih del. Vsa dela na mestnih mrežah plinovodov so opravljena ob tesnem sodelovanju z ekipami SODO
in dobavitelji, tako da do motenj v lokalni dobavi ne prihaja. Občasno je oskrba zagotovljena prek začasnih
obtočnih vodov, industrijskim odjemalcem pa je, če je le možno, omogočen odjem najmanj v višini
tehnološkega minimuma.
Krovni dokument sistema je Poslovnik ravnanja z okoljem, ki predstavlja prvi nivo dokumentov sistema
ravnanja z okoljem. Poslovnik je skladen z zahtevami standarda ISO 14001 in vsebuje vse elemente sistema
ravnanja z okoljem ter povezuje drugo sistemsko dokumentacijo nižjih nivojev. Dokumenti drugega nivoja so
postopki (organizacijski predpisi), ki sistemsko opisujejo in določajo potek glavnih operacij ter aktivnosti v
družbi. Dokumenti nižjih nivojev so navodila za delo, seznami, obrazci in zapisi (evidence), ki prikazujejo
rezultate delovanja sistema. Tudi vsa zunanja dokumentacija je ustrezno obvladovana.
Spodnja slika predstavlja ključne dokumente 1. in 2. nivoja.

POSLOVNIK RAVNANJA Z OKOLJEM

Postopek za spremljanje
zakonodajnih zahtev

Postopek za izvajanje
okoljskega planiranja

Postopek za zagotavljanje
varnosti na plinovodnem
omrežju

Postopek za obvladovanje
dokumentacije

Postopek za vodenje
investicijskih in razvojnih
aktivnosti

Postopek za ukrepanje v primeru
poškodbe na plinovodnem
sistemu

Postopek za usposabljanje in
komuniciranje z javnostmi

Postopek za ravnanje
s kemikalijami

Postopek za pripravljenost
na domu

Postopek za delo z dobavitelji
in izvajalci

Postopek za ravnanje
z odpadki

Postopek za izvajanje
diagnostike

Postopek za izvajanje presoj,
preventivnih in korektivnih
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Postopek za obvladovanje
emisij

Požarni red
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Sistemska dokumentacija je izdelana tako, da zagotavlja obvladovanje okoljskih vidikov v največji
možni meri že na izvoru, pri čemer je ob upoštevanju osnovne dejavnosti družbe poudarek na zagotavljanju
najvišje možne varnosti na plinovodnem omrežju, kar je nujen pogoj za neprekinjeno in zanesljivo oskrbo
odjemalcev z zemeljskim plinom.
Da sistem ravnanja z okoljem v praksi čim bolj učinkovito deluje, so vzpostavljeni mehanizmi za
preverjanje njegovega delovanja v praksi. Uporabljajo se načela oz. naslednji mehanizmi, ki zagotavljajo
neprestano izboljševanje delovanja: načrtovanje, nadzorovalno spremljanje in merjenje neskladnosti ter
preventivni in korektivni ukrepi, zapisi in presoje sistema ravnanja z okoljem itn.

8. ANALIZA OMREŽJA IN NJEGOV RAZVOJ GLEDE NA KRITERIJ N-1,
POVEZOVANJE S SOSEDNJIMI OMREŽJI, DOSTOPNOSTI DO
SKLADIŠČ, POVEZOVANJE Z LNG TERMINALI V REGIJI IN SCENARIJI
RAZVOJA PRENOSNEGA OMREŽJA V OKVIRU ENTSOG
8.1. Razvoj omrežja glede na kriterij N-1
Evropska komisija je pripravila novo uredbo o zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom 994/2010, ki je
z 20. oktobrom 2010 nadomestila direktivo 2004/67/EC. V uredbi 994/2010 je uveden t.i. "infrastrukturi kriterij
N-1", ki določa, da mora biti na obravnavanem geografskem območju v primeru prekinitve na posamezni
največji plinski infrastrukturi na razpolago zadostna tehnična zmogljivost za zadostitev celotnega dnevnega
povpraševanja po plinu tudi v primeru izjemno velikega povpraševanja po plinu (koničnega odjema). Države
članice so do 3. decembra 2014 dolžne sprejeti in izvesti ukrepe za zadostitev infrastrukturnega kriterija N-1.
Evropska komisija je v fazi priprave uredbe 994/2010 upoštevala, da so razmere v Sloveniji glede na
ostale članice precej specifične. V Sloveniji namreč nimamo skladišč zemeljskega plina ali obratov
utekočinjenega zemeljskega plina, poleg tega je slovensko plinovodno omrežje s tujimi plinovodnimi omrežji
povezano le v treh primopredajnih točkah. Zato Slovenija (poleg Luksemburga in Švedske) kot izjema ni
obvezana izpolnitve kriterija N-1. Izjema velja, dokler ima Slovenija vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi
državami članicami, vsaj dva različna dobavna vira in nobenih skladišč za zemeljski plin ali obratov za
utekočinjeni zemeljski plin. Slovenija je po uredbi 994/2010 dolžna Komisiji do 3. decembra 2018 predložiti
poročilo, v katerem bo opisano stanje v zvezi z infrastrukturnim kriterijem N-1. Na podlagi tega poročila in če
bodo pogoji za izjemo še vedno izpolnjeni, se Komisija lahko odloči za podaljšanje veljavnosti izjeme.
Geoplin plinovodi d.o.o. je kot sistemski operater slovenskega plinovodnega omrežja v fazi nastajanja
uredbe 994/2010 intenzivno sodeloval z Direktoratom za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Skupaj z
Direktoratom za energijo je bil analiziran status in možni razumni razvoj infrastrukturnega kriterija N-1 v
Sloveniji, preko Direktorata so potekala tudi usklajevanja vhodnih podatkov in preračunov s Komisijo, ki je
glede na prikazani specifični položaj nato Sloveniji odobrila izjemo.
Iz analiz razvoja infrastrukturnega kriterija N-1 za slovensko plinovodno omrežje je razvidno, da se bo v
naslednjih letih njegova vrednost gibala v območju med 83% in 100%. Geoplin plinovodi d.o.o. bo kot sistemski
operater plinovodnega omrežja zahteve tega kriterija lahko dolgoročno obvladoval:
-

s povečevanjem prenosnih zmogljivosti iz smeri Italije preko primopredajne točke Gorica/Šempeter v
koordinaciji z italijanskim sistemskim operaterjem in s potrebnimi nadgradnjami v domačem plinovodnem
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omrežju (MPR Šempeter, KP Ajdovščina, MRP Vodice in plinovod M2/1),
-

z dodatno povezavo slovenskega plinovodnega omrežja s sosednjimi omrežji, ki bi bila lahko realizirana v
okviru projekta povezave z Madžarsko, projekta Južni tok ali katerega izmed projektov utekočinjenega
zemeljskega plina.

Pri iskanju možnih rešitev je potrebno upoštevati, da povečevanje prenosne zmogljivosti iz Avstrije
preko primopredajne točke Murfeld/Ceršak ne more doprinesti k izboljšanju infrastrukturnega kriterija N-1, ker
je prenosna zmogljivost v tej prenosni smeri hkrati tudi zmogljivost največje infrastrukture slovenskega
plinovodnega omrežja.
Na razvoj infrastrukturnega kriterija N-1 bo v prihodnjih letih močno vplival tudi razvoj konične
obremenitve v slovenskem plinovodnem omrežju, ki ga kriterij definira kot "celotno dnevno povpraševanje po
plinu na dan izjemno velikega povpraševanja po plinu". Razvoj konične obremenitve v Sloveniji bo odvisen od
števila novih plinskih elektrarn in statusa prekinljivosti njihovih dobavnih pogodb, kar je trenutno oboje težko
zanesljivo napovedati za obdobje npr. naslednjih 10 let. Pri oceni vpliva razvoja konične obremenitve na
infrastrukturni kriterij N-1 je bilo upoštevano, da bo konična obremenitev plinovodnega omrežja v prihodnjih
letih naraščala že zaradi širjenja široke potrošnje.

8.2. Povezovanje s sosednjimi omrežji in LNG terminali v regiji
Geoplin plinovodi d.o.o. gradi novo hrbtenico slovenskega plinovodnega omrežja od slovenskoavstrijske meje do Vodic. Z novo hrbtenico bodo odpravljena ozka grla znotraj slovenskega plinovodnega
omrežja, s čimer bo v prvi fazi najprej omogočena tudi polna izraba že obstoječih prenosnih zmogljivosti tujih
sistemskih operaterjev na mejnih primopredajnih točkah (Murfeld/Ceršak in Gorica/Šempeter).
Obratovalni tlak nove hrbtenice slovenskega plinovodnega omrežja bo 70 bar, kar je ustrezno
obratovalnim tlakom v sosednjih plinovodnih omrežjih (avstrijskem in italijanskem). Na osnovi višjega
obratovalnega tlaka, večjih prenosnih zmogljivosti in možnosti dvosmernega obratovanja bo nova hrbtenica
slovenskega plinovodnega omrežja dejansko omogočala transportno povezavo štirih plinovodnih omrežij:
slovenskega, avstrijskega, italijanskega in hrvaškega. Z večjo prenosno zmogljivostjo in fleksibilnostjo
slovenskega plinovodnega omrežja bosta izboljšani tudi možnost za diverzifikacijo dobavnih virov in zanesljivost
oskrbe.
V razvojnem scenariju Geoplina plinovodi d.o.o. so v kasnejših fazah predvidena tudi nadaljnja
povečevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki bodo koordinirana s tujimi sistemskimi operaterji. Tem
povečanjem bo Geoplin plinovodi d.o.o. lahko sledil z instalacijo dodatnih kompresorskih zmogljivosti in tako
zagotovil dodatne prenosne zmogljivosti za domači trg (npr. nove termoelektrarne) ali za čezmejni prenos (npr.
v Italijo). Bistveno je, da se po osnovnem razvojnem scenariju Geoplina plinovodi d.o.o. prenosne zmogljivosti
povečujejo postopno in se lahko prilagajajo spremembam zaradi morebitnih sprememb v domačih investicijskih
odločitvah (npr. domače termoelektrarne) in se hkrati lahko vključujejo tudi v mednarodne projekte, kot so
mednarodni tranzitni plinovodi ali plinovodi iz terminalov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

8.3. Dostopnost do skladišč
Ker v Sloveniji nimamo lastnih skladišč zemeljskega plina, so vse skladiščne zmogljivosti zakupljene v
sosednjih državah in za njihovo uporabo nujno potrebujemo dovolj velike čezmejne prenosne zmogljivosti.
Zakup skladiščnih zmogljivosti se bo zaradi naraščanja konic odjema (razvoj domače distribucije) še naprej
povečeval - konične obremenitve plinovodnega omrežja se dejansko iz leta v leto povečujejo, tudi v letih
zmanjševanja celoletnih pretransportiranih količin.
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Ker gradnja Geoplina plinovodi d.o.o. dolgoročno zagotavlja tako možnost optimalne izrabe čezmejnih
prenosnih zmogljivosti, kot odpravo domačih ozkih grl, je njegova izvedba bistvena za zagotovitev dostopa
uporabnikov omrežja do skladiščnih zmogljivosti in stabilnega obratovanja plinovodnega omrežja v času zimskih
konic.

8.4. Scenariji razvoja prenosnega omrežja v okviru ENTSOG
Geoplin plinovodi d.o.o. je eden izmed ustanovnih članov Združenja evropskih sistemskih operaterjev
prenosnega omrežja zemeljskega plina (European Network of Transmission System Operators for Gas,
ENTSOG). Cilj združenja je prispevati k optimalnemu upravljanju in usklajenemu razvoju evropskega
plinovodnega omrežja. Geoplin plinovodi d.o.o. kot slovenski sistemski operater prenosnega omrežja aktivno
sodeluje na vseh delovnih področjih združenja ENTSOG ter mu zagotavlja potrebne podatke o obratovanju in
razvoju slovenskega plinovodnega omrežja.
ENTSOG razvoj evropskega plinovodnega omrežja spremlja s pripravo desetletnih razvojnih
programov, v okviru katerih spremlja razvoj plinovodne infrastrukture in povezav, ki so bistvene za razvoj
prostega trga z zemeljskim plinom in za zagotovitev zanesljivosti oskrbe. Z rednimi letnimi pregledi izrabe
prenosnih zmogljivosti ENTSOG spremlja izkoriščenost čezmejnih prenosnih zmogljivosti v času koničnih
obremenitev in analizira zanesljivost oskrbe v primeru izpada katere izmed pomembnih dobavnih smeri. Tudi
ENTSOG je preko spremljanja obratovanja evropskega plinovodnega omrežja že zaznal zasedenost prenosnih
zmogljivosti na primopredajni točki Murfeld/Ceršak. V okviru desetletnega razvojnega programa in
investicijskimi namerami je seznanjen z nadgradnjami v družbi Geoplin plinovodi d.o.o., kjer bo z izgradnjo
plinovoda M1/1 prenosna zmogljivost slovenskega dela sistema na primopredajni točki Murfeld / Ceršak v prvi
fazi povečana do razpoložljive čezmejne prenosne zmogljivosti avstrijskega sistemskega operaterja, omogočen
pa bo tudi nadaljnji razvoj te prenosne zmogljivosti.
Geoplin plinovodi d.o.o. z ENTSOG sodeluje tudi pri njegovih aktivnostih za zagotavljanje preglednosti
obratovalnih karakteristik evropskega plinovodnega omrežja in izkoriščenosti čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
V ta namen se je Geoplin plinovodi d.o.o. vključil v ENTSOG-ov portal "Transparency Platform", kjer so podatki
vseh sodelujočih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij na razpolago na naslovu http://www.gas-roads.eu/
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9. NABOR INVESTICIJ 2011-2020
Naložbe v širitev prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011-2020 izhajajo:
-

iz bistvenih zahtev in okoliščin za načrtovanje, podrobneje opisanih v poglavju 2,
tržne analize poraba zemeljskega plina v državi za minula obdobja in v prihodnje, podrobneje opisanih v
poglavju 4,

-

analize čezmejnega prenosa (tranzita) zemeljskega plina za minula obdobja in najverjetnejši scenarij v
prihodnje, podrobneje opisanih v poglavju 5.

9.1. Načrt naložb 2011-2020
V nadaljevanju podajamo načrt naložb za obdobje, kjer so navedeni projekti, ki bodo glede na njihovo
komercialno, tehnično, terminsko in finančno zrelost natančneje opredeljeni ločenih investicijskih
dokumentacijah ter ustreznih posameznih letnih poslovnih načrtih tega obdobja.
Nabor naložb za regulativno obdobje 2011-2013.

Plinovodni objekti
A

Objekti prve prioritete

B

Diverzificirana oskrba in čezmejni prenos

C

Dograditve in izpopolnitve

Č

Nabava in obnova drugih
ne/opredmetenih sredstev

Ker v delu dograditev in izpopolnitev in pri nabavi in obnovi drugih ne/opredmetenih sredstev ne gre
za ključne oz. poglavitne plinovodne objekte, v nadaljevanju tega poglavja niso podrobneje obravnavani.

9.2. A – plinovodni objekti prve prioritete
Obstoječe prenosno plinovodno omrežje je zaradi naraščanja potreb po prenosu zemeljskega plina
doseglo optimalno izrabo razpoložljivih zmogljivosti. Prostih zmogljivosti, ki bi omogočale priključevanje novih
večjih odjemalcev in njihovo dolgoročno nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom, ob hkratnem izpolnjevanju
obstoječih pogodbenih obveznosti do domačih odjemalcev in mednarodnih tranzitnih obveznosti v obstoječem
prenosnem plinovodnem omrežju v Sloveniji ni več. Investicija v skupini objektov prve prioritete je vključevala
12 novogradenj - plinovodnih objektov in pripadajočo opremo za prenos zemeljskega plina, ki zagotavljajo
zanesljivo oskrbo porabnikov znotraj Slovenije in pogodbene tranzitne obveze in sicer 10 prenosnih plinovodov
in dve kompresorski postaji.
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Plinovodni objekt

Stanje realizacije do konca leta 2010

1

M1/1a Ceršak – Kidričevo*

Objekt je v gradnji. Predviden zaključek gradnje v 2011.

2

M1/1b Kidričevo – Rogatec

Plinovod zgrajen v letu 2009.

3

M2/1a Rogatec - Rogaška Slatina

Plinovod zgrajen v letu 2007.

4

M2/1b Rogaška Slatina – Trojane*

DPN sprejet v 2010. Predviden je zaključek gradnje v letu 2014.

5

M2/1c Trojane – Vodice*

DPN sprejet v 2010. Predviden je zaključek gradnje v letu 2014.

6

M5 Vodice - Jarše

7

R51 Jarše - TE-TOL

Državni prostorski načrt (DPN) sprejet decembra 2009. V izdelavi
projektna dokumentacija in pridobivanje služnosti in zemljišč.
Predviden zaključek gradnje v 2014.

8

R25D Šentrupert – Šoštanj

Plinovod zgrajen v letu 2008.

9

R15/1 KP Kidričevo – Talum

Plinovod je bil načrtovan kot ena od sekcij (prva) vzporednega
plinovoda R15/1 KP Kidričevo – Lendava za oskrbo potencialnega
uporabnika prenosne zmogljivosti termoelektrarne na zemeljski
plin na lokaciji Taluma. Izdelana je bila študija izvedljivosti
plinovodnega interkonektorja R15/1 KP Kidričevo – Lendava –
Pince (Slovenija – Madžarska), katere ena od sekcij je tudi KP
Kidričevo – Talum.

10

R25A/1 Trojane – Hrastnik

V pripravi je DPN, sprejet predvidoma v 1. polovici 2011.

11

Kompresorska postaja Ajdovščina

Prva faza (dve kompresorski enoti) zgrajena v letu 2010.

12

Razširitev kompresorske postaje
Kidričevo

DPN sprejet v 2010. Zasnova kompresorske postaje in terminski
plan gradnje odvisna od dokončne variantne rešitve projekta
tranzitnega plinovoda.

*

Evropska Komisija je v namen spodbude investicij v energetskem sektorju družbi Geoplin

plinovodi d.o.o. dne 7.7.2010 (na podlagi Vloge družbe) izdala Sklep o dodelitvi finančne pomoči Evropske unije
za Akcije EEPR-2009-INTg-SI do višine 40 mio EUR.

9.3. B - Diverzificirana oskrba in tranzit (čezmejni prenos)
V pripravi so študije izvedljivosti za plinovodne objekte, ki se vključujejo v mednarodne projekte
povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter tranzita zemeljskega plina prek ozemlja Republike
Slovenije. Zasnova objektov, ki se načrtujejo bo takšna, da bodo lahko prevzeli tranzit in domačo preskrbo tudi
iz drugih projektov, ki se bodo izkazali kot perspektivni (nekateri morda tudi nikoli). To so projekti Adria LNG,
Južni tok, Nabucco, LNG na severnem Jadranu in TAP – Jonsko Jadranska smer. Katerikoli od vseh naštetih
projektov bo lahko omogočil preskrbo z zemeljskim plinom Slovenije v obsegu, da bo ta lahko brez težav
povečala delež zemeljskega plina v nacionalni energetski bilanci, če bo le izražen interes. V sklop projektov
diverzificirane oskrbe in tranzita sta se vključila še dva projekta in sicer plinovodna povezava med slovenskim in
madžarskim prenosnim plinovodnim omrežjem (interkonektor) in kompresorska postaja Rogatec, za izvedbo
obrnjenega toka zemeljskega plina iz hrvaškega prenosnega plinovodnega omrežja (iz tamkajšnjega
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podzemnega skladišča) v slovenskega. Terminski plani nobenega od teh projektov niso določeni.
Ostali plinovodni objekti diverzificirane oskrbe in tranzita:

Diverzificirana oskrba in tranzit

Tehnične
značilnosti

Namen

Moč MW
B1

Gradnja

1

KP Kidričevo 3. kompresorska
enota

3,5 MW

2

KP Ajdovščina 3. kompresorska
enota

4,5 MW

Diverzificirana oskrba in tranzit

Povečanje zmogljivosti obstoječega prenosnega
omrežja
Tranzit Avstrija – Italija
LNG Severni Jadran
Obrnjen tok plina

Tehnične
značilnosti

Namen

dolžina/premer*
(km/mm)

B2

Predhodna dela*

1

M3/1a Kalce - Ajdovščina

24/1000

LNG Severni Jadran, tranzitni plinovod

2

M3/1b Ajdovščina - Miren

24/1000

LNG Severni Jadran, tranzitni plinovod

3

M3/1c Kalce - Vodice

47/1000

LNG Severni Jadran, tranzitni plinovod

4

M8 Kalce - Jelšane

51/1200

LNG Severni Jadran, tranzitni plinovod

5

M9a Lendava - Kidričevo

65/1200

Tranzitni plinovod

6

M9b Kidričevo - Vodice

119/1200

Tranzitni plinovod

7

M10 Vodice - Rateče

85/1400

8

R15/1 Interkonektor z
Madžarsko

68/500

9

KP Kidričevo 2. faza*

10

KP Rogatec*

11

KP na plinovodu M9a*
(Razkrižje)

4 X 16 MW

Tranzitni plinovod

12

KP na plinovodu M9b* (Vodice)

4 X 10 MW
2 X 9 MW

Tranzitni plinovod

*

5 X 16 MW
2 X 9 MW
1,5 MW

LNG Severni Jadran, tranzitni plinovod
Povezava z madžarskim sistemskim operaterjem
Tranzitni plinovod
Tranzit Avstrija - Italija
LNG Severni Jadran (obrnjen tok plina)
Povezava s hrvaškim sistemskim operaterjem
(povratni tok)

premeri cevi in ostali najpomembnejši parametri (moči kompresorskih postaj in število kompresorskih
enot) bodo določeni v idejnih projektih za izbrane tehnične rešitve

Slika na naslednji strani: Plinovodni objekti diverzificirane oskrbe in tranzita
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KP na M9a

KP Kidričevo 3. enota
KP Kidričevo 2. faza
M10 Vodice - Rateče

M9b Kidričevo - Vodice

R15/1 Interkonektor
M9a Lendava - Kidričevo

KP na M9b
KP Rogatec

Diverzificirana oskrba in
tranzit – nabor investicij
2011- 2020

M3/1 Vodice - Miren

Plinovodi zgrajeni do 2010
KP Ajdovščina 3. enota

Plinovodi v gradnji v 2010
M8 Kalce - Ješane

Plinovodni objekti diverzificirane
oskrbe in tranzita
Ostali načrtovani plinovodni objekti
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9.4. C - Dograditve in izpopolnitve
V to skupino plinovodnih objektov so vključeni projekti, ki bodo omogočili priključitve novih občin in
regij na prenosno plinovodno omrežje, priključitve novih porabnikov zemeljskega plina, ki niso vključeni v sklop
objektov prve prioritete, izpopolnitve prenosnega plinovodnega omrežja zaradi povečanja prenosnih
zmogljivosti in zanesljivosti (dodatne kompresorske enote, pomembnejše plinovodne rekonstrukcije,
plinovodne zanke ter ostale nujne posodobitve).
C

Gradnje v 2011-2013,
ocenjene glede na
zrelost projekta v letu
2010

Rekonstrukcije
tehnološkega značaja

Občine, regije in
industrija

Aktivnosti v 4. kvartalu 2010 in ostale
opombe

Projekt
Občna Kamnik (MRP Perovo)

Pridobivanje stvarnih pravic; občina in SODO
iščeta alternativno lokacijo

MRP Verovškova (UNITECH)

Izvedba samostojnega priključka –
predvidoma v letu 2011

Podčetrtek

Načrtovanje lokacije primopredajne postaje

Litija (MRP Kresnice)

Pridobivanje stvarnih pravic; SODO išče
alternativno lokacijo

Občini Rače-Fram in Starše
(MRP Marjeta)

Podpisana pogodba o priključitvi; gradnja v
2013/2014

Šentilj/Sladkogorska

Nova merilno regulacijska linija za SODO

M1/1 – most v Miklavžu

Gradnja v 2011

Dvig tlaka v prenosnem omrežju
(povečanje prenosnih zmogljivosti)

Analiza stanja in tveganja, strokovna mnenja
izvedencev

M1, M2, M3 na odseku Vodice –
KP Ajdovščina z odcepi, drugo

V pripravi idejne zasnove

M3 na odseku KP Ajdovščina Miren

Postopek priprave DPN

R45 Novo mesto - Bela krajina

DPN sprejet, terminski plan nedefiniran

P297B Cerklje

Postopek priprave DPN, okvirni rok možne
priključitve 2015

M6 Ajdovščina - Lucija

Postopek priprave DPN, okvirni rok možne
priključitve 2015

R38 Kalce – Godovič za Idrijo

Postopek priprave DPN, okvirni rok možne
priključitve 2015

Sl. Konjice 2. faza

Postopek priprave DPN, terminski plan
nedefiniran

R51a Jarše - Sneberje
R51c Kozarje - Vevče

Postopek priprave DPN

R51b TE-TOL - Fužine
R52 Kleče - TOŠ
Kamnik Adriaplin MRP ETA

Predhodne aktivnosti

Litija MRP Kresnice

Predhodne aktivnosti

Novo mesto - MRP Otočec

Distribucija*
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Ostali projekti**

*
**

Distribucija*

Več projektov kogeneracij

Predhodne aktivnosti*

Podčetrtek

Priključitev hotelskega kompleksa*

Braslovče, Črenšovci, Dobrna, Dolenjske Toplice, Dornava, Gorišnica, Hrastnik (MRP
Podkraj), Kanal, Kidričevo, Majšperk, Markovec, Miklavž na Dravskem polju, Miren Kostanjevica, Moravče, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Selnica ob Dravi, Straža,
Šenčur, Šentilj MRP Sladkogorska, Šentjernej, Škocjan, Šmartno ob Paki, Velika
Polana, Žiri, Količevo Karton

projekt je v proučevanju pri porabniku, terminski plan je nedefiniran
priključevanje občin ali rekonstrukcije obstoječih večjih industrijskih kompleksov (priključitev je
ekonomsko pogojno sprejemljivo - z doplačilom nesorazmernih stroškov)

C

Zanke in izpopolnitve

Ostali projekti**

**

Radovljica - Šobec

Aktivnosti v 4. kvartalu 2010 in ostale
opombe

Projekt
M1/3 Mejni plinovod

DPN sprejet, terminski plan nadaljevanja
okviren

Prestavitev M2 - Trnovlje

Pobuda za pripravo DPN

Prestavitev R26 - Dešen

Postopek priprave DPN

Študije skladišča za utekočinjeni
zemeljski plin (UZP)

Izvedba v letu 2011*

Študije za prenosne plinovode in
drugo

Terminski plani nedefinirani

Dravograd - Ruše, Godovič - Žiri - Šk. Loka, M5 Jarše - Novo mesto, Kogeneracije v
MRP, Koper - Dragonja, Laško – Hrastnik – Radeče, Maribor - Gornja Radgona,
Maribor - Malečnik, Maribor – Dogoše, Medvode - Škofja Loka, , Prestavitev M4 Podčetrtek, priključki za avto plin (CNG), Rogatec - Hrvaška meja, Šoštanj Dravograd

terminski plani so nedefinirani, aktivnosti so odvisne od potencialnih uporabnikov prenosnih oz.
skladiščnih zmogljivosti

Slika na naslednji strani: Plinovodni objekti dograditev in izpopolnitev 2011-2020
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M1/3 interkonektor

Maribor – Gornja Radgona

Dravograd - Ruše

Šoštanj - Dravograd

R21AZ Sl. Konjice 2. faza

P297B Cerklje
Godovič – Škofja Loka
R26 Dešen

Laško – Hrastnik - Radeče
R38 Kalce - Godovič za Idrijo

Dograditve in
izpopolnitve – nabor
poglavitnih investicij
2011- 2020

R51a,b,c Ljubljana
Plinovodi zgrajeni do 2010
M5 Jarše Novo mesto

Plinovodi v gradnji in načrtovanju v
2010
Dograditve in izpopolnitve – nabor
poglavitnih investicij 2011-2020

M6 Ajdovščina - Lucija

R45 Bela krajina

Koper - Dragonja
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10. VPLIV NAČRTOVANEGA RAZVOJA OMREŽJA IN POTREBNIH
INVESTICIJ NA ZANESLJIVO, VARNO, STABILNO IN KAKOVOSTNO
DELOVANJE PRENOSNEGA OMREŽJA
10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja temelji na realizaciji preteklega razvoja in
napovedi vezanih na oceno povpraševanja po zemeljskem plinu na domačem energetskem trgu in oceni
povpraševanja po tranzitu. Upoštevan je padec prodaje v preteklih dveh letih zaradi svetovne ekonomske in
finančne krize. Predpostavljena je ponovna zmerna rast potreb že priključenih odjemalcev v industriji in široki
potrošnji, priključevanje novih občin in postopno uvajanje zemeljskega plina za pogon vozil. Zaradi sorazmerno
zasičenega trga z zemeljskim plinom v industriji, večjega skoka prodaje prenosnih zmogljivosti v tem sektorju ni
pričakovati. V sektorju proizvodnja elektrike je upoštevana nadaljnja raba zemeljskega plina v že priključenih
proizvodnih enotah v enakem obsegu, kot do sedaj ter priključitev dveh novih. Predvidena je tudi zmerna rast
rabe zemeljskega plina v kogeneracijskih postrojenjih.
Ocena trženja prenosnih zmogljivosti za tranzit je izdelana na podlagi obstoječe tranzitne pogodbe,
povpraševanja in meddržavnih aktivnosti na vladnem nivoju (Madžarska, Ruska Federacija).
Poleg tržne ocene dolgoročne prodaje prenosnih zmogljivosti v Sloveniji temelji 10-letni razvojni načrt
na usmeritvah osnutka novega nacionalnega energetskega programa. Vloga zemeljskega plina je v tem
dokumentu predvidena vidna in perspektivna. Na porabniški strani je zaradi številnih prednosti (ekoloških in
tehnoloških) in komercialne sprejemljivosti pričakovati pospešen prodor zemeljskega plina v proizvodnjo
elektrike, večjo uporabo v soproizvodnji toplote in elektrike, širjenje obstoječih in gradnjo novih distribucijskih
plinovodnih omrežij in uvajanje zemeljskega plina v promet.
Mednarodni vidik 10-letnega razvojnega načrta upošteva cilje notranjega trga z zemeljskim plinom
Evropske skupnosti, ki se postopoma uvaja od leta 1999. Gre za zagotovitev resnične izbire vsem potrošnikom v
Skupnosti, bodisi državljanom bodisi podjetjem, novih poslovnih priložnosti in več čezmejnega trgovanja.
Osnovni namen je zagotavljanje večje učinkovitosti, konkurenčne cene in višji standard storitev – zanesljivejša
oskrba in trajnost.
Prihodnji 10-letni razvojni načrti bodo izdelani na podlagi določil, ki jih predpisuje Direktiva
2009/73/ES. Na pregleden in odprt način bodo zainteresirane strani ugotavljale nivo ponudbe in
povpraševanja, sistemski operater prenosnega omrežja pa bo izdelal nabor ukrepov za zagotovitev ustreznosti
sistema in zanesljivosti obratovanja. Pri tem bo upošteval razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, oskrbe,
porabe in izmenjav z drugimi državami. Pristojni regulativni organ bo preveril povpraševanja in nabor ukrepov
ter spremljal izvajanje načrta.
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PRILOGA 1: Ključni elementi prenosnega omrežja – stanje 2010
1.

Prenosno plinovodno omrežje družbe Geoplin plinovodi d.o.o. v Sloveniji obsega v tlorisni dolžini 1.018 km.
Poglavitni prenosni plinovodi M, R in P (Tabela 1)

2.

Poglavitni ostali objekti prenosnega plinovodnega omrežja:
a.

Kompresorske postaje (Tabela 2)

b.

Mejne in razdelilne postaje (Tabela 3)

c.

Postaje in telekomunikacijska opremljenost (Tabela 4)

d.

Sekcijske zaporne postaje, mostne konstrukcije in razdelilne postaje (Tabela 5)

e.

Ostali pomembni objekti – poslovna stavba in vzdrževalni in dispečerski centri (Tabela 6)
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Tabela 1

Poglavitni prenosni plinovodi M, R in P

M1
M1/1b
R11
R12
R13
R14
P142
R15
P151B
P152
P1522
M2
M2/1a
R21
R21A
R21C
R22
R23
R24
P241
R25
R25A
R25B
R25C
R25D
R26
R27
R28
R28A
R29
P291
P292
P2921
P293
P2931
M3, M3A, M3B
R31
R32
R33
R31A
R34
R35
R36
R37

Oznaka, lokacija
Ceršak - Rogatec
Kidričevo - Rogatec
Ceršak
Sladkogorska
Bohova – Maribor
Kidričevo – Sl. Bistrica
Sl. Bistrica - Zreče
Kidričevo – Lendava
Ormož
Murska Sobota
Gornja Radgona
Rogatec – Vodice
Rogatec – Rog. Slatina
Rogaška Slatina
Slovenske Konjice
Šentjur
Ljubečna
Celje
Podlog – Ravne
Velenje
Polzela
Trojane – Hrastnik
Šempeter
Prebold
Šempeter - Šoštanj
Kresnice
Domžale
Kamnik
Lek
Vodice - Jesenice
Kranj – Škofja Loka
Tržič
Golnik
Radovljica
Bled
Vodice – Šempeter pri Gorici
Šempeter - Anhovo
Batuje
Ljubljana
Volčja draga
Ajdovščina
Vipava
Logatec
Vrhnika
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Dolžina km
57
19
0,3
3,6
4
16,6
14,1
65
12,1
18,2
13,3
107
8
0,1
14,5
3,7
0,5
2
42
0,6
0,5
21
2
3
17
9,3
3
1
1,7
45
11,6
5,3
3,4
3,9
2,9
100
20
0,1
0
1
1,5
0
0,7
2,1

Premer mm
500
800
100
1000
250
100/800
80
250/200
200
150
100
400
800
100
150
100
100
200
200
100
100
200/100
100
100
400
100
150/100
100
100
250/200
200/100
100
100
100
100
500
200
100
300
100
150
100
100
100
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M4
R42
P43
P431
P432

Tabela 2

Oznaka, lokacija
M2 – Novo mesto
Anže - Radeče
Krško
Videm
Kovinarska

Dolžina km
72
32
0
2,1
0,4

Poglavitni ostali objekti plinovodnega omrežja – kompresorski postaji
Število
kompresorskih enot

Kompresorske postaje
Ajdovščina
Kidričevo

Lokacija

Tabela 3

Premer mm
400
250/200/150
200
200
200

2
2

Skupna moč
MW
9,0
7,0

Poglavitni plinovodni objekti – mejne in razdelilne postaje

Mejne in razdelilne postaje

Mejne postaje

Razdelilne postaje

Smer 1
Ceršak
Rogatec
Šempeter pri Gorici

Avstrija
Slovenija
Slovenija

→
→
→

Rogatec

M1

→

Podlog
Trojane

M2
M2
M2
M3

→
→
→
→

Vodice
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Smer 2
država, regija
Slovenija
Hrvaška
Italija
M2 (Vodice Osrednjeslovenska)
R24 (Koroška)
R25A (Zasavska)
M3 (Obalno-kraška)
R29 (Gorenjska)
M2 (Spodnjeposavska)
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Tabela 4

Poglavitni plinovodni objekti – postaje in opremljenost
Tip postaje

Merilno regulacijske postaje

Merilne postaje

Merilne točke

Skupaj

Tabela 5

Število
38
105
6
149

Delež
26 %
70 %
4%
100 %

Telemetrija
Telereading
Brez
Skupaj

30
1
31

97 %
3%
100 %

Telemetrija
Telereading
Brez
Skupaj

2
32
34

6%
94 %
100 %

Telemetrija
Telereading
Brez
Skupaj

38
137
39
214

18 %
64 %
18 %
100 %

Poglavitni plinovodni objekti – sekcijske zaporne postaje in opremljenost, mostne konstrulcije

Tip postaje
Sekcijske zaporne postaje z LBC
(samodejni zaporni mehanizem)
Mostne konstrukcije

Tabela 6

Opremljenost
Telemetrija
Telereading
Brez
Skupaj

Opremljenost
Telemetrija
(SCADA)

Število

Delež

59

100%

24

Ostali pomembni plinovodni objekti

Tip objekta
Poslovna zgradba
Ljubljana
Ljubljana
Vzdrževalni center
Maribor

Namen
Uprava, Dispečerski center
Regije:
Zasavska, Spodnjeposavska, Osrednjeslovenska, Gorenjska,
Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška, Jugovzhodna
Slovenija
Regije:
Pomurska, Koroška, Podravska, Savinjska
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PRILOGA 2: Prostorski razvoj prenosnega plinovodnega omrežja
- podrobnejši prikaz dostopa do prenosnega plinovodnega omrežja po statističnih regijah
Regija

Občine

Pomurska

25

Koroška

12

Podravska

41

Savinjska

2

Zasavska

3

Spodnjeposavska

4

Osrednjeslovenska

26

Gorenjska

18

Notranjsko-kraška

6

Goriška

13

Obalno-kraška

7

Jugovzhodna Slovenija

20

Skupaj

210
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Pomurska regija

Občine

SODO

Beltinci

Petrol Plin

Lendava/Lendva

Mestni plinovodi

Ljutomer

Mestni plinovodi

Murska Sobota

Mestni plinovodi

Odranci

Petrol Plin

Gornja Radgona

Petrol Plin

Turnišče

Petrol Plin

Radenci

Mestni plinovodi

Občine brez SODO
Kobilje, Križevci, Kuzma, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos,
Moravske Toplice, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Velika Polana, Veržej
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Koroška regija

Občine

SODO

Dravograd

Petrol Energetika

Mežica

Petrol Energetika

Prevalje

Petrol Energetika

Ravne na Koroškem

Petrol Energetika

Slovenj Gradec

Komunala Slovenj Gradec

Občine brez SODO
Vuzenica, Črna na Koroškem, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju
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Podravska regija

Občine

SODO

Hoče - Slivnica

Plinarna MB

Maribor

Plinarna MB

Ormož

Mestni plinovodi

Ptuj

Adriaplin

Ruše

Plinarna MB

Slovenska Bistrica

Petrol Plin

Središče ob Dravi

Mestni plinovodi

Šentilj

Plinarna MB

Občine brez SODO
Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Kungota,
Lenart, Lovrenc na Poh., Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica,
Podlehnik, Poljčane, Rače – Fram, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž,
Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
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Savinjska regija

Občine

SODO

Celje

Energetika Celje

Laško

Adriaplin

Polzela

Mestni plinovodi

Prebold

Mestni plinovodi

Radeče

Adriaplin

Rogaška Slatina

Adriaplin

Rogatec

Petrol Plin

Šentjur

Adriaplin

Šoštanj

Komunalno podjetje Velenje

Štore

Adriaplin

Velenje

Komunalno podjetje Velenje

Vojnik

Adriaplin

Zreče

Mestni plinovodi

Žalec

Mestni plinovodi

Občine brez SODO
Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek,
Rečica ob Savinji, Solčava, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Tabor, Vitanje, Vransko
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Zasavska regija

Občine

SODO

Hrastnik

Mestni plinovodi

Zagorje ob Savi

Adriaplin

Občine brez SODO
Trbovlje
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Spodnje-posavska regija

Občine

SODO

Brežice

Adriaplin

Krško

Adriaplin

Sevnica

Javno podjetje plinovod Sevnica

Občine brez SODO
Kostanjevica na Krki
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Osrednje-slovenska regija

Občine

SODO

Brezovica

Energetika Ljubljana

Dobrova – Polhov Gradec

Energetika Ljubljana

Dol pri Ljubljani

Energetika Ljubljana

Domžale

Petrol

Ig

Energetika Ljubljana (v 2010 še brez distribucijskega omrežja)

Kamnik

Adriaplin

Komenda

Petrol Plin

Ljubljana

Energetika Ljubljana

Logatec

Adriaplin
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Medvode

Energetika Ljubljana

Mengeš

Petrol

Škofljica

Energetika Ljubljana

Trzin

Petrol

Vodice

Petrol Plin

Vrhnika

Javno podjetje KPV

Občine brez SODO
Ivančna Gorica, Litija, Log – Dragomer, Borovnica, Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Lukovica, Moravče, Šmartno
pri Litiji, Velike Lašče

- 46 -

Geoplin plinovodi d.o.o. 10-letni razvojni načrt 2011-2020

Notranjsko-kraška regija

M3

Občine
Občine brez SODO
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna
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Gorenjska regija

Občine

SODO

Bled

Adriaplin

Jesenice

JEKO-IN

Kranj

Domplan

Naklo

Domplan

Radovljica

Petrol Plin

Škofja Loka

Loška komunala

Tržič

Petrol Plin

Žirovnica

Plinstal

Občine brez SODO
Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Šenčur,
Železniki, Žiri
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Goriška regija

Občine

SODO

Ajdovščina

Adriaplin

Nova Gorica

Adriaplin

Šempeter - Vrtojba

Adriaplin

Vipava

Adriaplin

Občine brez SODO
Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Tolmin
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Obalno-kraška regija

Občine

SODO

Sežana

Petrol Plin

Občine brez SODO
Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano
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Jugovzhodna regija

Občine

SODO

Novo mesto

Istrabenz plini

Občine brez SODO
Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Osilnica, Ribnica,
Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk
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